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Inconștiența putea să-l coste
scump pe un livrator de la Glovo!
Ce a făcut îi putea aduce moartea

Un livrator de la Glovo cu o
motocicletă s-a aruncat
singur în brațele morții. Din
goana după comenzi și
după bani, a vrut să evite
traficul pentru a nu pierde
timpul și era să creeze o
tragedie. A ocolit
aglomerația, mergând pe
trotuar, și pentru a-și
continua drumul și a trece
pe culoarea verde de la
semafor s-a băgat în fața
rândului de mașini
Momentul de inconștiență a fost
surprins de un șofer din trafic. În imagini se vede cum un livrator de la
Glovo trece pe stradă, chiar în fața
unei mașini. După ce și-a făcut loc
pe trotuar, a continuat deplasarea
pe șosea fără ca măcar să se asigure. A trecut pe culoarea verde a
semaforului într-o grabă maximă,

neștiind că și-a pus viața în pericol.

Un livrator de la Glovo a
fost la un pas de o tragedie
Joi, 29 septembrie 2022, pe
strada Silvestru din Iași, un tânăr de
la Glovo era să creeze o tragedie. Încercând să evite aglomerația, tânărul s-a băgat în fața rândului de
autoturisme ce așteptau culoarea
verde a semaforului. Acesta a evitat
persoanele de pe trotuar, ca apoi să
intre pe șosea, direct în fața unei
mașini.
Incidentul a fost filmat de camera de bord a unuia dintre autoturismele ce așteptau la semafor. În
imagini se vede cum un tânăr livrator de la Glovo care circula pe motocicletă intră brusc pe bandă fără să
se asigure. La doar 100 de metri mai
încolo se afla o mașină de la Poliția
Rutieră. Inconștiența l-a determinat
să se arunce în fața primului autotu-

rism care plecase de pe loc după
apariția culorii verzi a semaforului.
Se observă că nici nu se asigură, iar
apoi se face nevăzut printre mașinile
din trafic.
„Polițiștii rutieri ieșeni s-au sesizat din oficiu cu privire la imaginile
apărute în spațiul public și efectuează verificări în vederea stabilirii
situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun”, declară reprezentanții Inspectoratului de Poliție
Județean (IPJ) Iași

Curajul tinerilor și
neatenția șoferilor creează
teribile accidente
Incidentele cu motocicliști sunt
aproape la ordinea zilei. Neatenția
șoferilor și curajul tinerilor de a se
infiltra și prin cele mai mici spații
dintre mașini, bazându-se pe puterea motorului, duc la accidente teribile. În urmă cu câteva zile, un

accident ce putea avea un final tragic a avut loc pe Șoseaua Păcurari
între un motociclist și un autoturism. Luni, 26 septembrie 2022, șoferul unei mașini marca Dacia Duster
nu a oferit prioritate unui motociclist
ce conducea regulamentar și era săl trântească la pământ. La intersecția cu Moara de Foc de pe Șoseaua
Păcurari, șoferul Daciei nu s-a asigurat când a virat la stânga și tânărul, venind cu viteză, aproape că nu
a avut timp să frâneze.
Astfel de accidente se întâmplă
foarte des în Iași și nu numai. Atât
șoferii autoturismelor, cât și motocicliști sunt neatenți și nu respectă
întotdeauna conduita preventivă,
nici regulile de circulație. Astfel de
comportamente în trafic determină
tragediile în care se sfârșesc vieți
sau rămân urme pe viață. Incidentul
cu un livrator de la Glovo se putea
sfârși dramatic.
Diana LEPȘA
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Câinii fără adăpost din Iași vor primi
hrană în valoare de 130.000 de euro
Un nou contract pentru
hrana câinilor fără adăpost
este pus la dispoziție de
firma de salubritate a
Primăriei Iași. Licitația
pentru furnizarea
produselor va fi organizată
la începutul lunii noiembrie
2022. Prețul cel mai mic
este un criteriu de
departajare a ofertelor în
cadrul procedurii

Firma de salubritate a Primăriei
Iași organizează noi achiziții. Pe data
de 03.11.2022, Salubris SA va demara
o licitație pentru furnizarea mai multor loturi de hrană pentru cânii fără
adăpost adunați în padocul de la Tomești. Valoarea estimată a contractului este de 638.250 de lei, fără TVA,
aproape 130.000 de euro. „Salubris
SA, societate având ca obiect de activitate servicii de salubrizare la ni-

velul municipiul Iași, achiziționează
hrana pentru câinii adulți și juniori în
vederea desfășurării în bune condiții
a activității din cadrul Serviciului Ge-

stionare Animale. Misiunea Salubris
SA este de asigurare a unor servicii
moderne și performante de salubrizare în municipiul Iași, care să contribuie la eforturile comunității de
dezvoltare economico-socială durabilă și de protejare a mediului”, se
arată în caietul de sarcini. În 2021,
Salubris a organizat o procedură similară pentru padocul din Tomești.

Câinii fără adăpost din
Iași vor primi hrană
timp de un an
Contractul va avea o durată de 12
luni. Necesarul autorității contractante constă în 150.000 de kilograme
de hrană pentru câinii adulți și 1.500
de kilograme pentru câinii juniori.
Produsele vor fi livrate la sediul Salubris de pe strada Aurel Vlaicu, nr.
76. Comisia de evaluare va alege
oferta furnizorilor cu prețul cel mai
mic. „Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate, astfel
încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului
acestora către destinația stabilită.
Dacă este cazul, ambalajul trebuie
prevăzut să reziste, fără limitare,
manipulării accidentale, expunerii la
temperaturi extreme, precipitațiilor
din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea
mărimii și greutății ambalajului, contractantul va lua în considerare,
acolo unde este cazul, distanța față
de destinația finală a produselor fur-

nizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de
tranzitare”, sunt cerințele autorității
contractante. În 2021, o firmă din Iași
a câștigat o licitație privind furnizarea mai multor loturi de echipamente pentru angajații Salubris.

Firma de salubritate
cheltuie 400.000 de euro
pe autobasculante și
autocisterne
Compania de salubritate a municipalității a finalizat noi achiziții în
cadrul programului anual. Recent,
Salubris SA a semnat contractul
pentru furnizarea unui lot de autobasculante și autocisterne. Licitația
a fost câștigată de societatea Grădinariu Import Export SRL din București, cu o ofertă de 2.000.000 de lei,
fără TVA, aproximativ 400.000 de
euro. Firma este deținută de Andrei
Călin Grădinariu. În 2021, societatea
a înregistrat o cifră de afaceri de
123,3 milioane de lei, un profit de 7,2
milioane de lei, datorii de 53,6 milioane de lei, cu un număr de 55 de
angajați. Firma câștigătoare va livra
2 autobasculante și 2 autocisterne.
Autobasculantele trebuie să aibă o
benă basculabilă trilateral 19 tone,
iar autocisternele trebuie să fie dotate cu bazin de apă cu o capacitate
de minimum 8 mc. Cânii fără adăpost din Iași vor primi hrană în cadrul
unui program anual de achiziții.
Ciprian BOARU
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Situație fără precedent la Iași! Sute de copii au
rămas fără lumină și gaz din cauza facturilor
uriașe de la E.ON către instituția de învățământ

Două dintre filialele Palatului
Copiilor, respectiv Clubul Copiilor de
la Belcești și Țibănești, au rămas
fără curent electric din cauza
datoriilor de aproximativ 60.000 de
lei la E.ON.
Se pare că instituțiile la care merg zilnic sute
de copii pentru a participa la activități creative au
ajuns în această situație din cauza lipsei de susținere financiară din partea ministerului. Facturile
nu au fost achitate luni întregi, drept urmare E.ON
a întrerupt furnizarea serviciilor de energie și gaz
Reprezentanți ai instituției au precizat faptul
că s-au făcut toate demersurile ca până la finalul
acestei săptămâni situația să se schimbe, așteptând ajutorul promis de la Inspectoratul Școlar
Județean (ISJ). În plus, copiii care vin la atelierele
oferite de club nu ar suferi de frig, întrucât căldura
nu a fost pornită în vreo instituție școlară ieșeană.
În ceea ce privește lumina, activitățile demarate
de club sunt desfășurate până la lăsarea serii.

Au rămas fără lumină
Copiii și tinerii care obișnuiau să frecventeze
cluburile educative din localitățile Belcești și Țibănești se confruntă de câteva zile cu o situație
specială. Cel mai mare furnizor de energie electrică, E.ON, i-a lăsat fără lumină, datoriile acumulate de instituție fiind de ordinul zecilor de mii de
lei.
„Este o situație care a apărut de puțin timp ca
urmare a neachitării facturilor. Nicăieri nu s-a dat
drumul la căldură, în nicio unitate școlară. Nu este
frig, activitățile încă se desfășoară până la ora

17:00, când se înserează. Până la finalul acestei
săptămâni, sigur se va rezolva, vom primi 80.000
de lei de la ISJ. Ideea este că astfel de palate sunt
sub tutela directă a ministerelor, am făcut memoriu și, în urma demersurilor, am avut asigurarea
că nu vom mai avea astfel de probleme. S-a întâmplat independent de voința noastră, am făcut
toate demersurile, așteptăm rectificarea bugetară. Am mai adus bani de unde am putut, dar, în
legătură cu asta, chiar nu putem. Am informat forurile superioare, am vorbit și cu cei de la E.ON să
ne facă o eșalonare, deci, până la finalul acestei
săptămâni, sperăm să nu mai trecem prin această
situație.
Datoriile la energie și gaz, cumulat, sunt de
aproximativ 60.000 de lei, 13.000 fiind la energie
și 47.000 la gaz”, a declarat Gabriela Andrei, dr.
adj. al Palatului Copiilor.
Precizăm că la Palatul Copiilor din Iași trec
pragul 680 de copii de toate vârstele, iar la Clubul
Copiilor din Belcești sunt înscriși 260 în momentul
de față.

Obiectivul instituției este
valorificarea talentului copiilor
Referitor la domeniul artistic, obiectivul acestei instituții este valorificarea în mare măsură a
talentului. Cercurile cu specific tehnic presupun
creații proprii de aeromodele, navomodele și, evident, participarea la diferite concursuri. La nivel
artistic, instituția ieșeană s-a remarcat de-a lungul timpului prin realizarea celui mai mare concurs la nivelul României, Festivalul „Cătălina”.
„Aripile Speranței” este un alt spectacol desfășurat de instituție de Ziua Copilului. În același timp,
pe filieră tehnică se remarcă cercul de robotică,

prezent deseori la competiții, dar și experimentele din programul „Învățăm să inventăm”. De-a
lungul timpului, numărul de concursuri desfășurate de Palatul Copiilor din Iași a crescut.
Pentru elevii pasionați de istorie și limbi străine, instituția ieșeană oferă cursuri de cultură și
civilizație italiană, engleză și spaniolă. Palatul Copiilor din Iași organizează și cercuri ce permit
desfășurarea activităților sportive, precum dansul
modern, dansul sportiv, artele marțiale (qwan-kido), șahul, baletul sau gimnastica aerobică.
În ceea ce privește Clubul Copiilor din Belcești, an de an se organizează cursuri de dansuri
populare, pictură și agrobiologie.
Andreea TIMOFTE
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Ce măsuri au luat școlile din Iași pentru
reducerea consumului de energie electrică

Școlile din Iași au impus măsuri
pentru reducerea consumului de
energie electrică, astfel că la
Colegiul Tehnic „C. Ștefănescu” Iași,
Liceul Teoretic de Informatică
„Grigore Moisil” Iași și Colegiul
Agricol și de Industrie Alimentară
„Vasile Adamachi” Iași becurile
convenționale au fost înlocuite de
cele cu senzori sau led. Se încearcă
folosirea luminii naturale pentru a
economisi cât mai mult

Scumpirile energiei electrice din ultima perioadă au făcut ca facturile să fie din ce în ce în
mari. În școlile din Iași s-au luat deja câteva măsuri de reducere a consumului de energie electrică, astfel că un prim pas spre utilizarea
responsabilă a acestui tip de consum este conștientizarea. Creșterile exagerate ale facturilor îndeamnă toți ieșenii la mai multă atenție și
economisire. Este necesară reducerea consumului de energie și eliminarea utilizării fără sens.

Directorii școlilor din Iași fac
primii pași spre reducerea
consumului de energie electrică
În școlile din Iași au fost implementate măsuri
de eficientizare energetică pentru că această
criză globală a început să afecteze pe toată
lumea. Reporterii BZI au discutat cu directorii mai
multor școli din Iași pentru a afla care sunt măsurile ce s-au luat deja.
„Primăria ne roagă să facem economie. La băi
am pus becuri cu senzori, la fel și pe holuri. Trebuie să facem economie ca să supraviețuim, pentru că banii sunt aceiași. O să fie puțin mai greu,
deoarece învățăm 12 ore pe zi. Avem și două cămine, dar la fel, ne-am mobilizat. O să facem un
efort să punem becuri cu led în cameră, dar, deocamdată, am făcut primul pas”, declară LilianaDolores Voinea, director al Colegiului Tehnic „Ioan
C. Ștefănescu“ Iași.
La fel se întâmplă și la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, unde se încearcă
folosirea energiei electrice cu multă grijă, existând măsuri ce au fost luate din proprie inițiativă.
„Atunci când nu este absolut necesar, nu
aprindem lumina. Ne ajutăm foarte mult de cea

naturală. Sigur că utilizăm, în general, tehnologia,
așa cum am făcut-o mereu, dar încercăm să nu
abuzăm de consumul de energie electrică”, menționează Adina Romanescu, director al Liceului
Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași.

Iarna aceasta, temperaturi
mai reduse în sălile de clasă
Orice persoană responsabilă ar trebui să ia în
calcul reducerea consumului de energie pentru a
trece mai ușor peste iarna ce vine și, totodată,
peste criza globală de energie. Scandalul cu energia nu a afectat în vreun fel programul de învățare
al elevilor din școli. Orele de informatică se desfășoară normal în continuare. Tot ceea ce trebuie
să se facă în școli este să nu se irosească energia.
„Fondurile pe care ni le dă primăria pentru utilități nu au fost de ajuns niciodată. Vom vedea la
gaz. Cu siguranță vom reduce puțin temperatura
din sălile de clasă față de anii anteriori. În loc de
22-24 grade Celsius, vom face maximum 19-20.
Noi avem un mare avantaj. Toate sălile au fost izolate termic și, astfel, nu se pierde căldura. Lunar,
avem o persoană responsabilă care notează consumul total față de aceeași perioadă a anului școlar trecut pentru a se face o diferență”, afirmă
Carmen Zelinschi, director al Colegiului Agricol și
de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iași.
Școlile din Iași au informat elevii cu privire la
reducerea consumului de energie, astfel că măsurile implementate în toate aceste instituții de
învățământ sunt de bun simț, precum închiderea
becurilor atunci când acestea nu sunt folosite, înlocuirea celor convenționale cu cele led sau cu
senzori ori folosirea luminii naturale.
Denisa PINTILIE
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Pregătirile pentru cel mai mare pelerinaj
din zona Moldovei au început! Aproximativ
300.000 de oameni sunt așteptați la Iași

Iașiul se pregătește să își
primească pelerinii zilele
acestea, căci la data de 14
octombrie este sărbătorită
Sfânta Parascheva,
Ocrotitoarea Moldovei. La
fel ca și în anii trecuți,
mijlocul celei de-a doua
luni de toamnă înseamnă
venirea pelerinilor din toate
colțurile țării la Iași, acolo
unde orașul deja îmbracă
straiele sărbătorii
Anul acesta, pelerinii care vor
merge să se închine la moaștele
Sfintei Cuvioase Parascheva din Catedrala Mitropolitană vor putea intra
fără a mai purta mască. Prefectul județului Iași, Bogdan Cojocaru, alături
de reprezentanți ai Poliției și ai Jandarmeriei ieșene, a organizat o întâlnire specială prin care a pus la punct
modul în care va fi asigurat bunul
mers al celui mai mare pelerinaj din
zona Moldovei, dar și al zilelor Iașului
Cu ocazia împlinirii a 300 de ani
de la nașterea Sfântului Paisie (Velicicovschi) de la Neamţ (1722-1794),
alături de Ocrotitoarea Moldovei va fi
aşezată spre închinare și racla cu
sfintele moaște. În fiecare an există
tradiția de a aduce la Iași, cu prilejul

sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, moaștele altor sfinți.

Pregătirile pentru cel mai
mare pelerinaj au început
Pelerinajul din acest an se așteaptă a fi unul dintre cele mai mari
de până acum, peste 100 de autocare cu pelerini din Voluntari fiind
așteptate săptămâna aceasta.
Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași va fi alături de credincioșii veniți de pretutindeni pentru a
evita situațiile neplăcute. Astfel, vor
fi aduși jandarmi și de la Bacău, fiind
asigurată liniștea atât pe parcursul
pelerinajului, cât și în timpul Sărbătorilor Iașului.
În mod oficial, pelerinajul va începe sâmbătă, 8 octombrie, cu
scoaterea sfintelor moaște pe catafalcul așezat în curtea Mitropoliei,
aproape cu o săptămână înainte de
marea sărbătoare.
„Sărbătoarea de anul acesta a
Sfintei Cuvioase Parascheva de la
Iaşi este dedicată anului omagial al
rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului şi anului comemorativ al Sfinţilor isihaşti Simeon Noul Teolog,
Grigorie Palama şi Paisie de la
Neamţ. Ţinând cont că se împlinesc
300 de ani de la naşterea Sfântului
Paisie (Velicicovschi) de la Neamţ,

alături de Ocrotitoarea Moldovei va fi
aşezată spre închinare și racla cu
sfintele moaște ale Sfântului Paisie,
adusă de la Mănăstirea Neamţ.
Pelerinajul la Sfânta Cuvioasă
Parascheva va începe sâmbătă, 8
octombrie, de la ora 6, când racla cu
sfintele moaște va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană în cadrul tradiţionalei procesiuni și va fi depusă
în baldachinul special amenajat,
unde va rămâne timp de o săptămână, până sâmbătă, 15 octombrie.
Dacă fluxul de pelerini va fi mare în
această ultimă zi a pelerinajului,
aşezarea raclei cu sfintele moaște în
Catedrala Mitropolitană va fi amânată până ce numărul credincioșilor
va fi suficient pentru a putea fi gestionat în interior, decizia urmând a
se anunţa în acele momente”, a declarat Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.

Oricine poate ajunge la
Ocrotitoarea Moldovei
Toți credincioșii trebuie să știe
că în data de 14 octombrie 2022, ziua
de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, slujba Sfintei Liturghii va
fi oficiată, începând cu ora 9:00, pe
un podium amplasat pe Bulevardul
Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul
altarului Catedralei Mitropolitane.

„Pentru cei care nu vor reuşi să
fie prezenţi în preajma zonei amenajate, anunţăm că slujba va putea fi
urmărită și de la distanță pe câteva
ecrane de mari dimensiuni amplasate de Primăria Municipiului Iaşi în
mai multe locaţii”, a adăugat Lucian
Apopei.
Dincolo de vizita enoriașului întro zi atât importantă, din bătrâni, mai
ales la sate, se păstrează anumite
tradiții și obiceiuri specifice acestei
sărbători. Credincioșii dau de pomană pentru sufletele celor adormiți
și nu trebuie să uite că cel mai important este să se gândească la cel
de aproape în fiecare zi, nu doar cu
prilejul sărbătorilor speciale.
Nu trebuie să împartă fructe și
legume cu cruce, cum spuneau strămoșii, dar nici nuci, pepeni sau castraveți. Se dau de pomană fructe și
alimente de sezon, cum ar fi grâu
nou, pâine, lipii, vin roșu și must.
Având în vedere că această mare
sărbătoare mai este cunoscută și ca
„Vinerea celor 12 vineri” sau „Vinerea
Mare de Toamnă”, pentru că Sfânta
Parascheva era cunoscută și sub
numele de Sfânta Vineri, se spune că
le va ajuta pe tinerele ajunse la vârsta măritișului să se căsătorească
cu cel care le este sortit de Dumnezeu.
Andreea TIMOFTE
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Prof. dr. Călin Scripcaru a lansat „Socola
– Destinul Șoimului Hoinar”, o carte
unică despre cunoscutul institut din Iași

Prof. dr. Călin Scripcaru a lansat
„Socola – Destinul Șoimului Hoinar”.
Acesta a explicat în câteva rânduri ce
a vrut să închidă pentru totdeauna în
coperțile cărții
Recent, prof. dr. Călin Scripcaru a lansat „Socola – Destinul Șoimului Hoinar”. Această carte
este o fereastră deschisă prin care cititorii pot
vedea „Socola” de la începuturi și până în ziua de
azi.
Așa cum spune prof. dr. Călin Scripcaru, „Socola” este o „stare de spirit”, nu un simplu loc. Despre cartea pe care a scris-o, profesorul ieșean
spune că în aceasta există o selecție a documentelor lăsate de cei care au simțit spiritul „Socolei”.
Astfel, se discută despre personaje care au marcat institutul de-a lungul anilor, care au avut un
rol uriaș în dezvoltarea locului și care încă se
ocupă de această „stare de spirit”.

„Socola”, o stare de spirit
Prof. dr. Călin Scripcaru a explicat în câteva
rânduri ce a vrut să închidă pentru totdeauna în
coperțile cărții. „Am încercat, prin această carte,
să arăt cititorilor că «Socola» a fost, într-adevăr,
«o stare de spirit». Nu mi-am propus să fac o înșiruire istorică a perioadelor de evoluție și involuție
a acestui spital, ci am făcut doar o selecție a documentelor scrise de cei ce au simțit spiritul «So-

colei» pe propria piele. Au fost ani întregi de răscolit prin arhive și depozite ale spitalului, praf
înghițit și muncă, dar am convingerea că multe
din secretele «Socolei» au rămas încă nedescoperite...
An după an, îi pierdem pe cei ce au trăit vremurile de început, iar timpul șterge amintirile de
care avem nevoie”, a spus prof. dr. Călin Scripcaru.

Prof. dr. Călin Scripcaru: „Am încercat
să preiau cât mai multe povestiri”
Pentru a aduna toate informațiile regăsite în
carte, profesorului Scripcaru nu i-a fost ușor. „Îmi
amintesc cum am încercat să-l «răpesc» vreo
două zile pe profesorul Romanescu pentru a-mi
spune cine sunt personajele din mai multe fotografii pe care le găsisem, dar a ales să plece dintre noi înainte de a-mi putea realiza obiectivul. Am
încercat să preiau cât mai multe povestiri, cât mai
multe evenimente din viața reală a spitalului care,
la acea vreme, era o comunitate rurală cu biserică, școală și grădiniță pentru familiile angajaților.
În afară de latura medicală, sub zidurile «Socolei» s-a desfășurat o intensă viață socială colorată, bineînțeles, de specificul pacienților care
își duceau viața acolo”, a completat profesorul ieșean.

De unde provine numele cărții
semnate de prof. dr. Călin Scripcaru
Denumirea cărții semnate de prof. dr. Călin
Scripcaru pare că a fost aleasă de ani întregi de
cei care au întemeiat institutul. „Spitalul «Socola»
este o stare de spirit, cum spuneau înaintașii
noștri! Acest așezământ ce avea menirea de a
alina bolile sufletului a fost inaugurat pe colinele
Buciumului, în 1905, fiind primul din țară la acea
vreme. În acel an, toți bolnavii cazați prin «bolnițele» mănăstirilor au fost aduși aici, înființânduse, astfel, primul Spital de Psihiatrie din România.
Tratativele duse pentru realizarea acestui obiectiv s-au derulat pe parcursul mai multor ani, orgoliile și interesele aferente fiind și atunci la fel
de puternice ca și în prezent.
La vremea respectivă, colinele Buciumului
erau pustii, acoperite de păduri, singura clădire
existentă fiind biserica din curtea spitalului ce
data de pe vremea lui Alexandru Lăpușneanul. În
preajma acestei biserici a fost construit spitalul
al cărui nume a fost dat după cuvântul slavon
«socol» ce înseamnă «șoim», deoarece pădurile
din zonă erau populate de numeroși șoimi ce erau
prinși și dresați pentru vânătoare”, a adăugat prof.
dr. Călin Scripcaru. În perioada 2007-2012, prof.
dr. Călin Scripcaru, medic legist de profesie, a fost
managerul Spitalului de Psihiatrie „Socola” din
Iași, transformat în institut ulterior.
Lucian SAVA
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Plan spectaculos pentru refacerea unui
monument-simbol al orașului Iași!
Lângă acesta a funcționat una dintre
cele mai groaznice închisori comuniste

Un istoric monument din Iași va
fi restaurat și reabilitat! Lângă faimosul imobil a funcționat una dintre
cele mai teribile închisori. La Direcția Județeană pentru Cultură Iași
(DJC), respectiv pentru ședința din 6
octombrie 2022 a Comisiei Zonale a
Monumentelor Istorie (CZMI), este
depus proiectul privind reabilitarea
Ansamblului monument istoric Mănăstirea Galata.
Beneficiar este Primăria Municipiului Iași (PMI). Totul se află în faza
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI). Ansamblul
este format din Biserica „Înălțarea
Domnului” (1582), Palatul Domnesc
(1726), Turnul Clopotniță (1584) și
Zidul de Incintă (1584). Proiectant
este SC Arc Design SRL.

Plan spectaculos pentru
refacerea unui monumentsimbol al orașului Iași
De reamintit că, în septembrie
2021, PMI a programat o licitație
pentru realizarea serviciilor de proiectare în cadrul obiectivului „Reabilitarea ansamblului monument
istoric Mănăstirea Galata”. Valoarea
estimată a contractului era 400.000
de lei, fără TVA. „În prezent, se constată fisuri în zidăria anumitor pereți
portanți și neportanți. Se pot ob-

serva infiltrații din apa subterană la
nivelul solului, precum și unele zone
afectate de biodegradare. Finisajele
exterioare prezintă porțiuni degradate, cu desprinderi și fragmente
lipsă, intervenții aparente cu mortar
de ciment și instalații parazitare.
Tâmplăria din lemn este uzată
moral, iar cea care a fost înlocuită cu
tâmplărie din PVC nu este corespunzătoare monumentului”, se arată în
descrierea actuală a bisericii.

Galata a fost ctitorită
la sfârșitul secolului
al XVI-lea, de către
domnitorul Petru
Șchiopul în partea
de vest a orașului Iași
Mănăstirea Galata din Iași este
una de maici, ctitorită la sfârșitul secolului al XVI-lea de către domnitorul Petru Șchiopul în partea de vest
a orașului. Se află pe un platou de pe
dealul Galata, putând fi observată cu
ușurință din diferite locații ale Iașului. Biserica, înconjurată de ziduri
prevăzute cu creneluri, având un
turn clopotniță înalt la intrare, are
aspectul unei fortărețe, servind adesea ca loc de apărare și uneori ca reședință domnească. Este un
exemplu al influenței muntene asu-

pra arhitecturii moldovenești. Din
apropierea bisericii se deschide o
frumoasă perspectivă asupra orașului. Ca urmare a dărâmării primei biserici la puțin timp după ridicare,
domnitorul Petru Șchiopul a ctitorit
o a doua pe un deal din apropierea
orașului, care domină valea
râului Nicolina. Acest eveniment
este
relatat
astfel
de
cronicarul Grigore Ureche: „Întracesta an (1583), dacă s-au așezat
Pătru vodă la domnie, nu vru să lase
în deșert pomana sa, carea o zidisă
întăi, mănăstirea Galata din vale,
care apoi să răsipisă, ci cu toată nevoința au silit și cu toată osârdiia au
zidit Galata în deal, carea trăiește și
pănă astăzi”.

Domnitorul Petru Șchiopul
nu a reușit finalizarea
construcției până la
scoaterea sa din scaunul
domnilor Moldovei
Lipsind pisania, nu se cunoaște
perioada în care s-a construit biserica. Din cronici reiese că zidirea noii
biserici, care a primit hramul „Înălțarea Domnului” și a fost cunoscută
sub numele de „Galata din deal”, a început în 1583. Tot atunci au fost construite și alte clădiri cu destinație

monahală: corpul de chilii pentru
adăpostirea călugărilor, stăreția,
trapeza și arhondaricul pentru cazarea oaspeților.
Domnitorul a înzestrat mănăstirea cu sate și domenii, dăruindu-i
acesteia valoroase odoare, obiecte
de cult și veșminte, astfel că mănăstirea a ajuns a fi „întru mare pohvală
și cu multă cinste, mergându toți
domnii în acea svântă dumnedzăiască mănăstire”. În seara zilei de
17/29 ianuarie 1591, în Biserica Galata, domnitorul Petru Șchiopul s-a
căsătorit în secret cu Irina Botezat
care era mama fiului său, Ștefan,
născut în 1584. Aceasta era o roabă
despre care se presupune că ar fi
doica celorlalți copii ai domnitorului. La această cununie au participat
mitropolitul Gheorghe Movilă al Moldovei, episcopul Ghedeon al Rădăuților, marele logofăt Stroici,
vornicul Ieremia Movilă (viitorul
domnitor) și egumenul Anastasie
Crimca (viitorul mitropolit al Moldovei). Domnitorul Petru Șchiopul nu a
reușit finalizarea construcției până
la scoaterea sa din scaunul domnilor
Moldovei, rămânând neterminate
pictura bisericii și construcția zidului înconjurător.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Expoziția foto-documentară „190 de
ani de la prima apariție a Monitorului
Oficial”, la Palatul Culturii din Iași

La Palatul Culturii din Iași
este programată expoziția
foto-documentară „190 de
ani de la prima apariție a
Monitorului Oficial”.
Muzeul de Artă din cadrul
Complexului Muzeal
Național „Moldova” Iași
invită publicul să viziteze
evenimentul în perioada 631 octombrie 2022.
Expoziția al cărei
organizator principal este
Regia Autonomă Monitorul
Oficial prezintă, prin
intermediul imaginilor,
trecutul documentar al
țării, așa cum a fost
reflectat pe parcursul
anilor de apariție
neîntreruptă în paginile
Monitorului Oficial, caz
singular în presa
românească
La Iași este programată expoziția foto-documentară „190 de ani de
la prima apariție a Monitorului Oficial”. Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova”
(CMNM) invită publicul să viziteze
acest eveniment în perioada 6-31 octombrie 2022. Este un proiect expozițional aniversar realizat cu sprijinul

Arhivelor Naționale ale României.
Expoziția al cărei organizator
principal este Regia Autonomă Monitorul Oficial prezintă, prin intermediul imaginilor, trecutul documentar
al țării, așa cum a fost reflectat pe
parcursul anilor de apariție neîntreruptă în paginile Monitorului Oficial
(MO), caz singular în presa românească.

Expoziția fotodocumentară „190 de
ani de la prima apariție a
Monitorului Oficial”, la Iași
El este completat armonios cu
trecutul instituției care, în afară de
publicarea foii oficiale, însemna și
apariția părții neoficiale, deosebit de
interesantă din perspectiva anunțurilor conținute: dezbateri parlamentare, știri din străinătate, critică
literară și de teatru, dizertații științifice și istorice, anunțuri judiciare,
reclame la firme de lux, chiar și
anecdote.
Vernisajul va avea loc vineri, 7
octombrie 2022, ora 13:00, la Palatul
Culturii – Rotonda Muzeului de Artă,
invitatul acestui moment aniversar
fiind prof. univ. dr. Tudorel Toader,
rector al Universității „Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC) din Iași. Expoziția
„190 de ani de la prima apariție a Monitorului Oficial” va putea fi vizitată

de marţi până duminică, între orele
10:00 și 17:00.

În 25 martie 1884, regele
Carol I a propus, la
Academie, alcătuirea unui
„Etimologicum magnum
Romaniae” pentru a nu se
pierde frumoasa şi bogata
limbă română
În 1881 s-au pus bazele înființării
primei societăți române pentru fabricarea hârtiei (MO nr. 169). Tot în
1881 sunt inaugurate două evenimente: unul social, în MO nr. 24 –
proiect de lege pentru acordarea
unei burse „domnişoarei Maria V. Cuţarida” („întâia femeie care a cugetat
a îmbrăţişa o profesiune liberă şi a
face pentru aceasta studii speciale
în Medicină”), altul politic, în MO nr. 6
din 7 aprilie – legea care stabileşte
că preşedintele Consiliului de Miniştri poate să nu aibă portofoliu.
Maria Cuţarida Crătunescu a devenit
prima femeie cu titlul de doctor în
Medicină din România. Din MO nr. 44
din 22 februarie/3 martie 1878 aflăm
că, deși cu o situație destul de precară, tânăra studentă donase armatei române suma de 100 de franci. În
25 martie 1884, regele Carol I a propus, la Academie, alcătuirea unui
„Etimologicum magnum Romaniae”
pentru a nu se pierde pentru gene-

rațiile viitoare frumoasa şi bogata
limbă română, conţinând toate cuvintele vechi, promițând să contribuie anual cu 6.000 de lei puși la
dispoziţia Academiei (MO nr. 282). Ca
răspuns, Academia a încredințat
realizarea dicționarului lui B.P. Hasdeu. În 1936, la biblioteca Monitorului
Oficial existau deja 13.201 de volume
care fuseseră consultate de 6.491 de
persoane. Cititorii care aveau un
acces facil la informații, fie prin intermediul cataloagelor, fie al tablelor
de materii publicate în monitoare,
dispuneau de o sală de lectură cu 23
de locuri. Direcţiunea Generală a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului administra, în anii ’40, Monitorul
Oficial, Imprimeria Centrală (turnătorie de litere, stereotipie, tipografie
plană şi rotativă, legătorie şi liniatură), Imprimeria Naţională (monotipe, stereotipie, tipografie plană,
litografie, legătorie, gumaj, liniatură,
cartonaj, plicuri), Imprimeria Chişinău (stereotipie, tipografie, legătorie), Fabrica de Timbre (fabricare de
clișee, gravură în metal, zincogravură, galvanoplastie, stereotipie, tipografie, heliografie și gumaj) și
Editura „Monitorul Oficial”. Așadar,
expoziția foto-documentară „190 de
ani de la prima apariție a Monitorului
Oficial”, la Palatul Culturii din Iași.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Jos pălăria în fața ei! Mirela este cu adevărat un
exemplu! Viața a lovit-o dur, dar a renăscut din propria
cenușă. Cine ar putea face așa ceva în fiecare zi?

Mirela, o tânără cu dizabilități din Iași, în vârstă de 34 de ani, te cucerește de la prima vedere.
Viața a fost dură cu ea, însă nu a vrut să devină o
victimă și s-a ambiționat să devină un exemplu.
Povestea ei începe când avea doar 12 ani. „Am
avut un accident la o vârstă destul de fragedă. La
12 ani, am căzut pe spate, în parc. Pe moment, nu
am pățit nimic. Efectul acelei căzături aveam să
îl resimt peste câțiva ani. S-a format un chist lichid care a crescut și a început să preseze măduva spinării. Lichidul cefalorahidian nu mai
circula normal și am început să am niște pierderi
de echilibru, moment în care părinții s-au sesizat
și am început să merg să îmi fac investigații medicale. Din păcate, am avut ghinionul ca medicina,
la acel moment, să nu fie destul de avansată. Probabil, dacă se întâmpla acum, se rezolva printr-o
operație și urmările erau total diferite însă, la acel
moment, au fost necesare mai multe intervenții
chirurgicale, lucrurile s-au complicat. Din moment ce măduva a fost afectată, nu s-a mai putut
face nimic”, povestește Mirela.

Mirela: „Timp de 4-5 ani
am refuzat scaunul rulant”
Tânăra a ajuns în scaun rulant și nu a vrut să
fie văzută ca o persoană cu dizabilități, ci ca una
care se poate integra foarte bine în societate și
chiar un exemplu pentru alții. „Eram copil și așteptam să treacă durerea după operații și să mă
duc la joacă... A fost perioadă dificilă, pentru că
nu înțelegeam ce se întâmplă. Cred că 4-5 ani am
refuzat scaunul rulant. Nu am vrut să accept
ideea că viața s-a schimbat. Timp de doi ani, imediat după accident, frecventam școala mai rar,
pentru că eram prin spitale pentru intervenții chirurgicale, recuperări. Școala a fost foarte importantă pentru mine și sub o formă sau alta nu am
renunțat. Viața mea s-a schimbat și s-a produs un

declic în care am zis: «Bun, lucrurile sunt așa cum
sunt. Ce pot să fac ca să-mi îndeplinesc visurile,
să îmi continui școala, să am o carieră». Dacă liceul l-am făcut acasă, facultatea am urmat-o la
zi. Am făcut două facultăți și un master. Comunicare și Relații Publice, Psihologie și master în domeniul resurselor umane”, mai spune Mirela.

Mirela: „Și la noi lucrurile
se schimbă în bine”
Fiind specialistă în comunicare și relații publice, a găsit ușor un loc de muncă ce i se potrivește. După 10 ani în Cluj, unde a acumulat
experiență în domeniu, s-a întors la Iași și s-a angajat la Asociația „Alături de Voi” ca specialist în
organizarea de evenimente. „Am mai lucrat pentru
că odată ce am început facultatea am fost implicată în mai multe proiecte, organizații studențești. Mi-a fost ușor să intru pe piața muncii. Am
studiat un semestru în Danemarca, cu o bursă
Erasmus. Experiența de acolo a contat foarte
mult pentru mine. Sistemul de acolo și oamenii
sunt foarte diferiți față de România. Infrastructura e dezvoltată. Dacă aici, la facultate, în permanență aveam nevoie de ajutor ca să urc scările,
să le cobor sau să stau în ultima bancă pentru că
nu încăpea scaunul în față, în Danemarca nu era
deloc așa, nu aveam nevoie de ajutor. Am observat că, în ultimii ani, și la noi lucrurile se schimbă
în bine. Inclusiv când am făcut facultatea în Iași,
în cămin au făcut modificări pentru persoanele cu
dizabilități, toaletă adaptată. În Danemarca mi-ar
fi plăcut, dar începusem facultatea aici. Poate aș
fi rămas din acest considerent, al accesibilității,
dar nu știu dacă am făcut un lucru rău, pentru că
am descoperit și aici oameni frumoși. Din fericire
pentru mine, nu m-am lovit de refuzul angajatorilor și propunerea a venit din partea lor. Dar am
prieteni care au avut parte de refuzuri și discri-

minare”, mai spune Mirela. Un antreprenor din Iași
care a angajat numai persoane din grupuri vulnerabile este Octavian Filip.

Mirela este o persoană independentă
Pentru că îi place să fie o persoană activă, a
jucat baschet, tenis și a participat la concursuri
de frumusețe pentru persoanele cu dizabilități.
Acum îi mai lipsește doar permisul de conducere
pentru a fi o persoană independentă. „Fac școala
de șoferi, urmează să dau examenul, să iau mașina și să fiu total independentă (n.r. – zâmbește).
După 10 ani în care am fost la Cluj, am revenit la
Iași. Am căutat cazare timp de 2 luni pentru că,
deși legea spune că, în blocuri, ușile de la băi trebuie să fie adaptate persoanelor cu dizabilități,
dacă au mai mult de 4 etaje, trebuie să aibă lift,
rampă de acces, nu toate au aceste lucruri. Vreau
să îmi iau mașină pentru că e cam singurul impediment pentru a fi total independentă. Vin fie cu
autobuzul, fie cu taxiul, și mă așteaptă colegii de
la ADV. Am observat că șoferii de autobuz mă
ajută. Stau în Bucium, până aici e ceva de mers.
Drumul unde stau ar trebui modernizat, pentru că
e dificil să mă deplasez până în stație. La ADV, lucrez full-time, pentru că îmi place să fiu ocupată.
Deși sunt de puțin timp aici, simt că e foarte bună
oportunitatea de a mă dezvolta. Am deja un business pe partea de evenimente. Momentan e pe
pauză, pentru că m-am angajat. Am vrut să văd și
cum e în calitate de angajat pe partea de organizare evenimente”, încheie Mirela, tânăra din Iași.
Reporterii BZI au prezentat, în edițiile anterioare,
povestea lui Costel Barbir, un tânăr cu dizabilități
ce a fost acceptat de o companie de top din București. Pe de altă parte, Mirela, tânăra din Iași cu
dizabilități, mai spune că mereu a fost sprijinită
de familie în planurile sale de dezvoltare.
Raluca COSTIN
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Situația devastatoare de la Spitalul
„Sf. Spiridon”, confirmată de
raportul Ministerului Sănătății!
Daniel Timofte are zilele numărate!

În luna iulie 2022, la
Spitalul Clinic Județean
„Sf. Spiridon” Iași izbucnea
un scandal monstru,
medicii nemaiputând
suporta lipsa
medicamentelor și
materialelor din cadrul
unității medicale în care își
desfășurau activitatea.
Problemele legate de
politica de achiziții publice
au început atunci când
Daniel Timofte a ajuns la
conducerea unității
medicale, iar Daniela
Nechifor, mâna sa dreaptă,
a fost numită șef al
Serviciului de Achiziții
Publice. Cei doi au adus
spitalul într-o situație fără
precedent, punând în
pericol atât viața
pacienților, cât și siguranța
personalului medical, fapt
confirmat de raportul
Ministerului Sănătății

Disperați din cauza lipsurilor de
tot felul, medicii de la Spitalul Clinic
Județean „Sf. Spiridon” Iași au decis
să sesizeze situația Ministerului Sănătății, care, în luna iulie 2022, a trimis o comisie de la Serviciul de
Control în Sănătate Publică ce a
venit special pentru a analiza toate
neregulile semnalate. Auditul a fost
efectuat în perioada 04.07.2022 –
12.08.2022, perioada supusă auditării fiind 01.01.2020 – 31.12.2021. Scopul a fost reprezentat de analiza
activității de achiziții publice, a activității de resurse umane, a funcțiilor
specifice unității, evaluarea sistemului de control intern managerial,
precum și analiza altor domenii.

Serviciul de Achiziții
Publice, punctul
nevralgic al Spitalului
„Sf. Spiridon” Iași
În data de 19 septembrie 2022, la
Spitalul „Sf. Spiridon” a ajuns proiectul de raport al Ministerului Sănătății,
cu numărul BAPI 974/19.09.2022, de
unde reiese clar că Dan Timofte,

printr-un management defectuos, a
adus unitatea medicală pe marginea
prăpastiei. Echipa de audit a constatat probleme grave în cadrul Serviciului de Achiziții Publice, serviciul
cheie al oricărei unități medicale.
Serviciul de Achiziții Publice al
spitalului are prevăzute 7 posturi, din
care, în prezent, doar 4 sunt ocupate. În decursul anului 2022, au plecat 5 salariați și au fost angajate 2
persoane. Surse din cadrul spitalului
susțin că angajații au demisionat din
cauza condițiilor de lucru.
În anul 2020, în cadrul Serviciului
de Achiziții Publice al spitalului s-au
cooptat 6 salariați (delegați, cu atribuții) din următoarele structuri: 2
angajați de la Serviciul Administrativ, 2 angajați de la Serviciul de Statistică și Evaluare Medicală, 1
salariat de la Biroul Aprovizionare
Transport și 1 salariat de la Compartimentul Tehnic. Conform situației
prezentate de către șeful biroului
personal, în anul 2020 nu a plecat niciun salariat, nu a venit niciun angajat nou și nu a avut loc niciun
transfer în cadrul structurii.

În anul 2021, în cadrul Serviciul
de Achiziții Publice au venit prin
transfer de la altă instituție 2 salariați, iar unuia de la Serviciul de Statistică și Evaluare Medicală i s-au
delegat atribuții în cadrul Serviciului
Achiziții Publice, Contractare. În
2021, au încetat raporturile de serviciu cu spitalul 4 salariați, din care 1
a fost transferat la altă instituție (cu
data de 05.07.2021), iar alți 3 au încetat contractul de muncă cu spitalul
(cu data de 05.08, 01.10 și 31.12). Tot
în anul 2021, unui salariat din Biroul
Aprovizionare Transport i-a încetat
delegarea, cu data de 01.01.2022. În
2022, a fost angajat un salariat, cu
data de 07.02.2022, iar unui salariat
din Serviciul de Statistică și Evaluare Medicală i s-au delegat atribuții în cadrul Serviciului Achiziții
Publice, Contractare, începând cu
data de 14.03.2022. Tot în anul 2022,
au încetat raporturile de serviciu cu
spitalul 5 salariați, din care 1 salariat
s-a pensionat (cu data de
01.07.2022), iar 4 au încetat contractul de muncă cu spitalul (cu data de
09.02, 01.05 și 30.06).

ACTUALITATE
În prezent, la Serviciul de Achiziții Publice al spitalului sunt angajate
doar 4 persoane, iar cu acest număr
de salariați ar trebui să se asigure
derularea tuturor achizițiilor publice,
atribuție imposibil de realizat, având
în vedere personalul insuficient.

Raportul Ministerului
Sănătății condamnă
managementul lui
Daniel Timofte
La nivelul compartimentului de
achiziții s-au constatat o multitudine de nereguli. Astfel, din proiectul
de raport reiese că până și referatele de necesitate erau întocmite cu
superficialitate, deoarece nu justificau necesitatea și oportunitatea
achiziției publice, iar unele coduri
CPV, care denumesc achizițiile în
SEAP, au fost specificate eronat.
„Referatul de necesitate este întocmit la nivelul compartimentului
care dorește realizarea achiziției
respective și conține cel puțin următoarele elemente: denumirea bunului/serviciului/lucrării care se
dorește a fi achiziționat(ă), cantitatea, unitatea de măsură, valoarea
estimată, data la care devine necesar, justificarea achiziției, specificațiile tehnice ce se doresc a fi
introduse în caietul de sarcini, justificarea specificațiilor tehnice respective, plecând de la principiile
prevăzute de Legea nr. 98/2016, numele în clar, data și semnătura persoanei
solicitante,
potrivit
principiului asumării răspunderii. De
asemenea, în unele referate nu a
fost menționată valoarea estimată a
achiziției publice” se arată în document.
De asemenea, la finalul lui 2021,
programul de achiziții publice nu a
fost actualizat cu toate modificările
aduse pe parcursul anului de unde
să reiasă ce s-a cumpărat efectiv.
Această actualizare ar fi trebuit să
fie oglinda execuției bugetare.
„Reprezentanții spitalului nu au
transmis trimestrial în SEAP notificări cu privire la achizițiile directe,
grupate pe necesitate, care să cuprindă cel puţin obiectul, cantitatea
achiziţionată, valoarea şi codul CPV,
așa cum prevede art. 46 din H.G nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului
de
achiziţie
publică/acordului cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice”, au constatat auditorii.
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Nereguli grave s-au constatat și
în ceea ce privește modul de fundamentare a necesarului bunurilor
achiziționate în cadrul spitalului și
de dare în consum.
Pe durata auditului, comisiei de
la Ministerul Sănătății i-au fost prezentate diverse „situații existente de
neasigurare continuă a stocurilor de
medicamente, dar nu numai (ex. materiale sanitare, reactivi), pentru diverse secții ale spitalului de către
salariații acestora, cum ar fi chirurgie, laborator imunologie, U.P.U., coordonator transplant hepatic, mai
exact lipsa unor medicamente, materiale sanitare etc. din stoc”, se
arată în proiectul de raport.
Farmacistul șef al unității medicale a confirmat că spitalul duce
lipsă de medicamente și materiale
sanitare chiar și în momentul de
față.
S-a ajuns la concluzia că la nivelul spitalului „nu este asigurată organizarea stocurilor (de medicamente,
materiale sanitare, reactivi etc.) în
așa fel încât să existe permanent un
stoc de urgență. De asemenea, nu se
identifică o conștientizare a caracterului de obligativitate a asigurării
acestor stocuri tampon într-o unitate sanitară cu categorie de urgență”. S-a ajuns în această situație
critică, deoarece managerul unității
medicale nu a acordat suficientă importanță asigurării stocurilor de medicamente sau, cel puțin, a unora de
urgență.
Managerul spitalului era obligat
să se asigure că unitatea beneficiază de stocurile necesare de medicamente și materiale sanitare, cu
atât mai mult cu cât art. 184 (1) din
Legea nr. 95/2006 prevede: „Contractul de management şi, respectiv,
contractul de administrare încetează în cazul în care se constată
abateri de la legislaţia în vigoare
care pot constitui un risc iminent
pentru sănătatea pacienţilor sau a
salariaţilor”.

Banii publici, risipiți pe
servicii deja existente
Probleme grave s-au constat și
în ceea ce privește modul de întocmire și de derulare a unor contracte
de furnizare produse și prestări servicii achiziționate. Comisia de audit
a descoperit că există contracte nesemnate de către furnizori sau de
către directorul financiar-contabil.
În unele cazuri, nu este specificată
valoarea totală a contractului și, de

asemenea, nu sunt menționate
toate informațiile obligatorii referitoare la contract, valori totale, suprafețe etc.
Acest fapt atrage consecințe,
precum „perturbarea activităţii bugetare şi angajarea unor posibile
cheltuieli neprevăzute, posibilitatea
creării unor prejudicii unității, prin
achiziționarea de produse sau servicii fără ca acestea să fi fost solicitate, verificate, avizate și aprobate
de către persoanele cu atribuții și
responsabilități în domeniu, posibilitatea creării unei incertitudini privind valoarea probatorie a
contractelor și actelor adiționale nesemnate de către părți, posibilitatea
administrării necorespunzătoare a
activităţii desfăşurate cu o gamă
mare de riscuri și imposibilitatea
responsabilizării personalului la nivelul structurii auditate”, se arată în
proiectul de raport.
Deși medicii nu aveau cu ce
salva pacienții, fiind nevoiți să vină
cu medicamente de acasă, conducerea spitalului risipea banii pe servicii care erau deja prestate de către
angajații existenți.
Spitalul Clinic Județean „Sf. Spiridon” Iași a plătit suma de 57.600 de
lei, fără TVA, conform contractului
nr. 236/04.01.2021, încheiat cu PFA
Novenschi Alixandru. Firma a prestat servicii complete de consultanță
de specialitate în domeniul sănătății
și securității în muncă, cu un tarif
lunar de 4.800 de lei, fără TVA. Contractul a avut o valabilitate de 12 luni.
Astfel, la nivelul spitalului a fost constituit compartimentul Securitatea
muncii, PSI, Protecție civilă și Situații de urgență, prevăzut cu 2 posturi,
acestea fiind ocupate de către un inginer și un subinginer (cu studii superioare de scurtă durată). Uimitor
este faptul că serviciile prestate de
către PFA Novenschi Alixandru sunt
identice cu atribuțiile salariaților din
acest compartiment.
„În documentul înregistrat cu nr.
62120/15.12.2020, elaborat de către
Serviciul Administrativ Tehnic Aprovizionare, se specifică faptul că se
completează echipa existentă la nivelul compartimentului de Securitate și sănătate în muncă a
spitalului, având în vedere că unitatea sanitară are peste 3.400 de salariați care necesită asigurarea
tuturor măsurilor prevăzute în lege
sub aspectul respectării condițiilor
de Securitate și sănătate în muncă.
Din punct de vedere al eficienței

<2

cheltuirii fondurilor publice, acest
contract nu este oportun”, se arată
în proiectul de raport.
Acesta nu este sigurul caz în
care conducerea spitalului risipește
banii pe servicii deja existente.
În urma contractului nr.
863/07.01.2021, încheiat cu PFA Dascălu Laurențiu, conducerea spitalului își dorea să beneficieze de
servicii de furnizare și management
al forței de muncă, cu un tarif lunar
de 6.939 de lei pe lună, fără TVA, și o
valoare totală a contractului de
41.634 de lei, fără TVA, durata contractului fiind de 6 luni (07.01.2021 –
30.06.2021).
Prin urmare, la nivelul spitalului
a fost constituit Serviciul RUNOS,
prevăzut cu 14 posturi, din care 2
sunt suspendate, restul fiind ocupate. Din analiza documentelor cu
privire la achiziția publică și a atribuțiilor serviciului mai sus menționat, reiese faptul că aceste servicii
sunt identice cu atribuțiile salariaților din această structură.
„Din documentul înregistrat cu
nr. 63244/18.12.2020, elaborat de
către Serviciul RUNOS, se motivează
faptul că volumul de muncă este
foarte mare, capacitatea personalului din cadrul Biroului Personal de
realizare a tuturor lucrărilor, la termenele impuse de către legislația în
vigoare, fiind cu mult depășită. În
nota de fundamentare nr.
63249/18.12.2020 este, de asemenea, menționat faptul că Serviciul
RUNOS se confruntă cu un volum
foarte mare de muncă. Din punctul
de vedere al eficienței cheltuirii fondurilor publice, acest contract este
ineficient și inoportun. Contractul
mai sus menționat a fost reziliat
după 3 luni, conform actului adițional nr. 1/31.03.2020 (fiind menționat
eronat anul) la contractul nr.
863/07.01.2021, ceea ce demonstrează că Serviciul RUNOS a putut
realiza la termen lucrările specifice
domeniului de resurse umane cu salariații încadrați la nivelul anului
2021”, se arată în document.

Managerul Dan Timofte a
pârjolit bugetul
Spitalului „Sf. Spiridon”!
Actuala conducere a Spitalului
Clinic Județean „Sf. Spiridon” Iași nu
a reușit să asigure echilibru financiar.
Analizând situațiile financiare și
anuale raportate de către instituție
la structura de specialitate a Minis-
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terului Sănătății, precum şi modul de
realizare a unei bune gestiuni financiare, s-au identificat următoarele
aspecte:
„În anul 2020, la fiecare trimestru de raportare și la sfârșitul anului,
respectiv la 31.12.2020, instituția a
înregistrat de fiecare dată excedent
financiar și a raportat pag. 30 din 62
de plăți restante, sub 30 de zile de la
termenul scadent de plată, în baza
Anexei 30 la bilanţul contabil, doar
pentru lunile iulie și decembrie, în
valoare de 50.462 de lei, respectiv
323 de lei”, se precizează în proiectul
de raport.
Situația se schimbă odată ce Daniel Timofte ajunge la conducerea
unității medicale. Prin urmare, începând cu 2021, instituția a înregistrat
și raportat plăți restante la fiecare
trimestru de raportare până la
sfârșitul perioadei auditate, respectiv 31.12.2021. Excepție face doar primul trimestru al anului 2021, când nu
au existat plăți restante, deoarece
Daniel Timofte nu avuse încă timp să
distrugă echilibru financiar al spitalului.
„Din analiza veniturilor încasate,
se poate observa că nu există fluctuații majore, atât din punctul de vedere al surselor generatoare de

venituri, cât și al valorii față de perioada anterioară înregistrării acestor plăți restante, bugetul instituției
chiar având o creștere, nu o diminuare”, se arată în raport.
Analizând și cazul stocurilor din
situațiile financiare, nu se constată
o evoluție pozitivă a acestora. Cu
toate acestea, „valoarea furnizorilor,
a creditorilor din operații comerciale
neachitați la termen crește de la 323
de lei, sub 30 de zile de la termenul
scadent de plată, în decembrie
2020, la 1.498.256 de lei, sub 30 de
zile de la termenul scadent de plată,
la 31.12.2021, și la 5.898.235 de lei
(din care 5.748.461 de lei sub 30 de
zile de la termenul scadent de plată,
respectiv 149.774 de lei peste 120 de
zile de la termenul scadent de plată
– deja arierate), în august 2022”.
În acest context, conform art.
184, aliniatul 1, litera p, din legea
95/2006:
„În cazul existenței a 3 luni consecutive de plăți restante, a căror
vechime este mai mare decât termenul scadent de plată, respectiv a
arieratelor, contractul de management, respectiv de administrare, încetează”.Toate acestea denotă
existența unei gestiuni ineficiente și
ineficace.

ACTUALITATE

„Aceste constatări pot fi efectul
derulării unor achiziţii publice generatoare de cheltuieli care nu sunt
susținute financiar, posibile cauze
fiind prețurile de achiziție mai mari
decât anterior generării plăților restante, achiziții supraevaluate, suplimentare, inutile etc. Astfel, acest
mod de derulare a achiziţiilor în cadrul instituţiei poate avea efecte în
neasigurarea unei bune gestiuni financiare, în ceea ce priveşte un management financiar eficient şi
eficace”, au constat auditorii.

Daniela Nechifor, delegată
să terorizeze angajații când
Timofte lipsea din spital
În perioada în care Spitalul Clinic
Județean „Sf. Spiridon” Iași se
afunda în colaps, Daniel Timofte era
obsedat de control. Astfel, pentru
perioadele în care lipsea din spital,
i-a atribuit Danielei Nechifor, șef al
Serviciului de Achiziții Publice, dreptul de a semna în locul său.
În perioada 15.02.2021 –
26.11.2021, managerul a fost plecat
de 13 ori. În majoritatea cazurilor
când acesta a lipsit din unitatea medicală, fiind plecat în concediu de
odihnă, managerul a desemnat, prin
dispoziţie internă, ca înlocuitor al

său să fie şeful Serviciului de Achiziţii Publice, deşi prevederile art. 20,
punctul 15, secţiunea 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare
al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi stipulează că
directorul medical este cel care
„preia, exercită şi îndeplineşte toate
prerogativele şi sarcinile funcţiei de
manager al spitalului în intervalele
de timp în care managerul lipseşte
din activitate”.
Daniela Nechifor era cunoscută
în spital drept mâna dreaptă a managerului, care intra în conflict cu
restul angajaților și își depășea atribuțiile, știind că se bucură de protecția lui Daniel Timofte.
Proiectul de raport al Ministerului Sănătății, cu numărul BAPI
974/19.09.2022, arată clar că Spitalul
Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași a ajuns în această situație
critică în care viețile medicilor și pacienților sunt în permanență puse în
pericol din cauza lui Dan Timofte,
actualul manager, și a membrilor din
comitetul director. În zilele următoare, se așteptă rezultatul raportului final, care poate fi unul singur:
demiterea lui Dan Timofte și a membrilor din comitetului director!
Codruța ȘOROAGĂ

PUBLICITATE
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105B, bl. P13, et. 4, ap. 4, Judetul Iasi, la care se adauga cheltuielile de
executare.
Pretul de la care porneste licitatia este de 195.330,00 LEI.
Dosar executare silita nr. 193/D/2021
AFISATA AZI, 04.10.2022
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul Calistru Adrian Florin, executor judecatoresc in cadrul
B.E.J.A. Tufeanu, Dominte si Calistru, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 21,
bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, in conformitate cu dispozitiile 838 alin.
1 C.proc.civ., aducem la cunostinta generala ca, in data de 02.11.2022, orele
10:00, va avea loc la sediul B.E.J.A. Tufeanu, Dominte si Calistru, cu sediul
in Iasi, str. A.Panu nr. 21, bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, vanzarea la
licitatie publica a imobilului situat in Iasi, Str. Ciurchi, nr. 105B, bl. P13, et.
2, ap. 2 Judetul Iasi, compus din apartament cu Su=44.56 mp compus din
2 camere + dependinte + balcon (S=4.13 mp), inscris in C.F. nr. 125882-C1U7 - Iasi, nr. cadastral 125882-C1-U7, imobil evaluat la pretul de 195.330,00
LEI, proprietatea Chirila Loredana Nicoleta, pentru recuperarea creantei
din titlul executoriu reprezentat de Contract de credit nr. 121 incheiat la
data de 09.09.2020 pentru S.C. EMCAF COOKIES S.R.L.; Anexa nr. 1 la
Contractul de credit nr. 121 din 09.09.2020 - Contract de facilitate de linie
de credit nr. 121/1 din 09.09.2020; Contract de fideiusiune nr. 1150 din data
de 09.09.2020; datorat creditoarei ALPHA BANK ROMANIA S.A. cu sediul
in Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 237 B, Sector 1, de catre debitoarea
CHIRILA Loredana Nicoleta cu domiciliul in Iasi - 700365, Str. Ciurchi, nr.

Nr.A_EIS 6092/03.10.2022
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Executări Silite Cazuri Speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional
Iaşi, organizează în data de 28.10.2022, ora 11.00, LICITAŢIE (a-I-a licitaţie)
pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile:
- preţ de evaluare/pornire a licitaţiei:
Nr. crt.; Denumire bun mobil ; U.M.; Cantitate; Valoare de piaţă (lei) fără
TVA; Valoare de piaţă (lei) fără TVA; PER BUCATĂ
1 Bauturi spirtoase - Ballantine’, finest, 40%, 70 cl; buc.; 15; 570; 38
2 Bauturi spirtoase - Ballantine’s, pure malt, 40%, 70 cl; buc.; 1; 114; 114
3 Bauturi spirtoase - Ballantine’, finest, 40%, 100 cl; buc.; 1; 52; 52
4 Bauturi spirtoase - Ballantine’, gold, 40%, 70 cl - cutie veche metalica;
buc.; 1; 158; 158
5 Bauturi spirtoase - Ballantine’, finest, 40%, 70 cl - cutie veche metalica;
buc.; 1; 97; 97
6 Bauturi spirtoase - Ballantine’, finest, 40%, 70 cl, cutie carton; buc.; 2;
86; 43
7 Bauturi spirtoase - Jack Daniels, 40%, 70 cl; buc.; 7; 476; 68
8 Bauturi spirtoase - Jack Daniels, old no 7, 40%, 100 cl; buc.; 3; 264; 88
9 Bauturi spirtoase - Chivas Regal, 12 years, 40%, 70 cl; buc.; 3; 276; 92
10 Bauturi spirtoase - Chivas Regal, 12 years, 40%, 50 cl; buc.; 1; 64; 64
11 Bauturi spirtoase - Chivas Regal, 12 years, 40%, 70 cl; buc.; 2; 184; 92
12 Bauturi spirtoase - Vinars Brancoveanu, XO carte, 40%, 70 cl; buc.; 2;
318; 159
13 Bauturi spirtoase - Teacher’s, Highland Cream, 40%, 70 cl; buc.; 15; 540;
36
14 Bauturi spirtoase - Teacher’s, Highland Cream, 40%, 100 cl; buc.; 1; 47;
47

IMOBILUL SE VINDE CU DREPTUL DE HABITATIE VIAGERA IN
FAVOAREA CHIRILA ECATERINA SI CHIRILA IOAN
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit
sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru
vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit silit sa se
prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare, avand asupra lor
cartea de identitate si pana la aceasta data sa prezinte oferta de
cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 844 C.proc.civ., ofertantii trebuie sa
consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, in contul RO29 BREL
0002 0006 8782 0103 deschis la LIBRA BANK suc. Iasi, al B.E.J.A. Tufeanu,
Dominte si Calistru, o garantie de participare de cel putin 10% din pretul
de pornire a licitatiei.
Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de
dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia
ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei,
care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei.
Prezenta publicatie contine un numar de 1 pagina.
Executor Judecatoresc,
Calistru Adrian Florin
15 Bauturi spirtoase - Johnnie Walker, Red Label, 40%, 70 cl; buc.; 5; 220;
44
16 Bauturi spirtoase - Johnnie Walker, Red Label, 40%, 100 cl; buc.; 2; 108;
54
17 Bauturi spirtoase - J&B, Rare 40%, 70 cl; buc.; 3; 126; 42
18 Bauturi spirtoase - J&B, Rare 40%, 70 cl; buc.; 1; 41; 41
19 Bauturi spirtoase - Grants, 40%, cutie metalica, 70 cl; buc.; 4; 152; 38
20 Bauturi spirtoase - Grants, 40%, cutie carton, 70 cl; buc.; 2; 72; 36
21 Bauturi spirtoase - Grants, 40%, 70 cl; buc.; 5; 175; 35
22 Bauturi spirtoase - Campari-vermut & aperitiv, 25%, 70 cl; buc.; 1; 52;
52
23 Bauturi spirtoase - Jim Bean, 40%, 70 cl; buc.; 1; 64; 64
24 Bauturi spirtoase - Label 5 Classic Black, 40%, 70 cl; buc.; 1; 38; 38
25 Bauturi spirtoase - Disaronno, 28%, 70 cl; buc.; 1; 56; 56
26 Bauturi spirtoase - Disaronno - cutie metalica, 28%, 70 cl; buc.; 1; 57; 57
27 Bauturi spirtoase - Mawison House, 40%, 70 cl; buc.; 1; 55; 55
28 Bauturi spirtoase - Amaro Nonino, Lichior, 35%, 70 cl; buc.; 1; 97; 97
29 Bauturi spirtoase - Western Gold, 40%, 70 cl; buc.; 1; 51; 51
30 Bauturi spirtoasa - Canadian Special Old, 40%, 70 cl; buc.; 1; 49; 49
31 Bauturi spirtoase - Vecchia Romagna, 38%, 70 cl; buc.; 1; 55; 55
32 Bauturi spirtoasa - Bartender’s, 40%, 70 cl; buc.; 1; 47; 47
33 Bauturi spirtoasa - Glen Turner, 40%, 70 cl; buc.; 1; 117; 117
34 Bauturi spirtoase - Black Swan, 40%, 70 cl; buc.; 1; 79; 79
35 Bauturi spirtoase - Queen Anne, 40%, 70 cl; buc.; 1; 37; 37
36 Bauturi spirtoase - Majestat, 36%, 70 cl; buc.; 1; 35; 35
37 Bauturi spirtoase - Wembley Dry Gin, 40%, 70 cl; buc.; 1; 34; 34
38 Bauturi spirtoase - The Witchs, 40%, 70 cl; buc.; 1; 34; 34
TOTAL GENERAL (LEI fără TVA)
94 buc.
5097;
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, Str. Anastasie Panu, nr.
26, sala de şedinţe D.G.R.F.P. Iaşi, Et. 1, Jud. Iaşi.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere
ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0232213332 interior
1701. Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Iaşi
Executări silite cazuri speciale.
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SPECIALIȘTI ÎN ECONOMIE, cu titluri
academice în țară și străinătate
precum și atestări profesionale în
domeniul financiar-contabil,
prestăm următoarele servicii: *
Analiza economico-financiară, studii
de fezabilitare planuri de afaceri; *
Expertize contabile judiciare și
extrajudiciare; * Evaluări
patrimoniale și bunuri mobile; *
Misiuni de administrare și arbitraje lichidări societăți; * Auditare
societăți, fonduri europene; *
Consultanță economico-financiară,
drept comercial parte economică; *
Transformare, fuziune, dizolvare
voluntară societăți; * Comunicare și
relații publice, resurse umane; *
Management, contabilitate și
informatică de gestiune. Relații la
tel/fax: 0232.218842, 0723.364346.

ANGAJEAZĂ Asistent Manager

Candidatul ideal:
• Absolvent cu studii superioare (licenta/
masterat), preferabil în domeniul juridic
• Cunoștințe bune operare PC: MS Office, WORD,
EXCEL
• Limba engleză scris/vorbit minim nivel mediu
• Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor
și locului de muncă
• Capacitatea de a se concentra pe realizarea
mai multor sarcini în același timp
• Capacitate de a respecta termene limită
• Preluarea inițiativei
• Atenție la detalii
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi
• Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate
Descrierea jobului:
• Îndeplinirea activităților zilnice de secretariat
• Preluarea și direcționarea apelurilor telefonice

• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor
de contact din societate
• Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor,
în conformitate cu cerințele zilnice
• Preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele corespunzătoare, îndosariere și
arhivarea corespondenței și a mesajelor primite din partea partenerilor, clienților și a
celorlalți angajați
• Redactarea corespondenței de afaceri
necesară desfășurării activității zilnice
• Asigurarea transmiterii documentelor prin
poștă, fax, e-mail
• Actualizarea bazei de date documente
• Rezervări hotel parteneri externi, etc.
• Elaborarea și redactarea documentelor și
situațiilor cerute de management
• Asigurarea suportului administrativ pentru
toate departamentele firmei

ANGAJEAZĂ

CONTABIL cu/fără experiență:
Candidatul ideal:
Absolvent al unei instituții de învățământ superior de profil
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office
(Word, Excel)
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă.
Persoană dinamică, atentă, organizată și responsabilă, dornică de a învăța

Experiența nu este necesară, se asigură instruire la locul de muncă
Descrierea jobului:
Inregistrare documente în programul de contabilitate
Diverse verificări și raportări
Beneficii:
Mediu de lucru stabil; Echipă tânără și dinamică;
Pachet salarial motivant

ANGAJEAZĂ

Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI
BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență
(8/10 clase; cu/fără diplomă de bacalaureat) cu
posibilitatea calificării în meseriile specifice domeniului construcții și instalații.
CV-urile pot fi transmise prin e-mail la
adresa: office@das.ro sau se pot depune la
sediul societatii din Iasi, str.Aurel Vlaicu, nr.87
Relații la telefon: 0232 262800
Mobil: 0744 275 627; 0745 125 161
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VÂNZĂRI DIVERSE
Vând la prețuri mici arbori și
arbuști ornamentali
aclimatizați: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR, arbuști
de gard viu etc. Plantele sunt
crescute în câmp deschis.
Telefon: 0762. 061. 555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vodă, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757. 101371 sau 0232. 230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
înălțime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762. 061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe
colective / birouri, PUG - L3M,
înălțime - nelimitat, lângă
viitorul magazin Lidl. 0758.
250396.
MIERE DE ALBINE (Polifloră)
Naturală 100% (ECO). Preț: 20
RON/Kg. Relații 0765. 394295 sau
0754. 607385. În Iași transportul
se asigură gratuit indiferent de
cantitate. Se emite și factură.

VÂNZĂRI IMOBILIARE
Vând apartament în zona Podul
Ros, 3 camere, 60 mp. Preț
60000. Relații la telefon:
0772026329.
Vând garsonieră în zona
Alexandru Cel Bun, etaj 4 din 5.
Preț 25000 euro, ușor negociabil.
Relații la telefon: 0742663997,
0771661039.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744. 581068.
Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu toate
utilitățile, de 521mp respectiv
835mp. Tel: 0765. 855565.
Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial
nou - construcție 2014, zona Sf.
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial
nou - construcție 2014, zona Sf.
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.

Proprietar vând apartament cu 4
camere în complex rezidențial
nou - construcție 2014, zona Sf.
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietrăria, comuna Bârnova, cu
toate utilitățile (curent, apă,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747. 982. 597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Roș. Tel. 0745.
034543.
Apartament cu 2 camere de lux,
stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie: Aleea
Tudor Neculai, pret: 55. 000
euro, negociabil. Detalii la:
0751. 589. 488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe
colective / birouri, PUG - L3M,
înălțime - nelimitat, lângă viitorul
magazin Lidl. 0758. 250396.
Apartament cu 1 CAMERĂ
complex rezidențial 2015.
Apartament bloc nou, construcție
2015, structură pe cadre de beton,
decomandat, compartimentat
pentru a eficientiza cât mai bine
suprafață utilă de 37 mp.
Complexul este amplasat într-o
zona liniștită, beneficiază de un
cadru intim și de o priveliște
deosebită. Preț promoțional:
37900 euro. Pentru mai multe
detalii: 0746. 785621.
Spațiu comercial de vânzare cu
comision 0%, Tătărași str. Ciric
36-42. 65mp cu toate utilitățile,
cu vitrină mare (15ml) pretabil
pentru diferite activități. FD21027
Tel: 0746. 222244.
De vânzare spațiu de birou
amenajat, compartimentat în 2
încăperi, 2 aparate de aer
condiționat, contorizare separată
curent electric 50000Euro. FD769
Tel: 0746. 222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construcție 2016, structură
pe cadre, Fidelia Residence este
situat în zona Tătărași (alimentara
Flux). Dotări: gresie, faianță,
parchet, centrală termică de
apartament, obiecte sanitare în
baie, uși de lemn interior, ușă
metalică la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746. 222244.
CARTIER VIȘOIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Rezidențial Vișoianu apartamente cu 1, 2 sau 3 camere
decomandate; suprafețe cuprinse
între 30-80 mp; baia și bucătăria
complet utilată. Facilități:
racordare la utilități, dotări
interioare de lux: uși, gresie,
faianță, centrală termică, internet,
tv, telefon, locuri de parcare
incluse în preț. Detalii la: 0743.
700400.
Vând casă în comuna Ruginoasa,
str. Ștefan cel Tânăr, nr. 5,

aproape de centru, din bolțari - 96
mp, an construcție 1994,
finalizată la cheie. Anexe - 3
camere în suprafață de 106 mp,
beci, 2 compartimente, fântână,
livadă pruni, vita de vie+teren în
total 1760 mp. Relații la telefon:
0741. 485024.
VÅND CASĂ P+1, integral
cărămidă pe 800 mp, intabulată,
certificat energetic, liberă de
sarcini. Locuința are 196 mp
locuibili. Este situată în satul
PĂUN - la 150 m de strada
principală. Pe timp de iarnă
accesul este facil. Relații la tel.
0762. 780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 mărit, 60
mp, bloc beton din anul 1986, etaj
1/4, 2 vederi, 2 balcoane, centrală,
tevi de cupru, tâmplărie REHAU 3 straturi, garaj și boxă, Dancu,
str. Dascălilor, nr. 10. Preț: 36.
000 euro, negociabil. Telefoane:
0332. 108872 și 0755. 848685.
Persoană fizică vând garsonieră
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din V
bloc izolat termic, cameră video,
interfon, gresie, faianță, parchet,
geam termopan, ușă metalică.
Preț negociabil. Tel. 0767.
983165.
Magnolia Residence îți oferă
prețuri promoționale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar 43.
000 euro. Profită de ofertă! Relații
la telefon: 0755. 122000.
Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial
nou - construcție 2014, zona Sf.
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial
nou - construcție 2014, zona Sf.
Lazăr, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.
Vând teren 1200 mp intravilan sat
Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilități, zona păduri
lacuri la 8 km de Iași, 5E/ mp.
Relații la: 0734. 162016.

ÎNCHIRIERI
Închiriez cameră decomandată
cu acces la bucătărie, frigider,
mașină de spălat, baie, centrală
termică, aragaz, cameră cu TV,
mobilat, pentru doua fete cu 100
de euro pe lună. Spațiul se află
lângă complex comercial. Tel.
0747245733.

Concesionez pe 10 ani,
apartament cu 2 camere,
decomandat în zona
Complexului Comercial CiurchiIași. Facilități: centrală, frigider,
aragaz, mașină de spălat, TV în
fiecare cameră, mobilă nouă și
recondiționată, uși noi moderne,
parter. Actele prin notariat.
Telefon: 0729921577.
Ofer spre închiriere spații
pentru birouri și depozit
situate în Iași, str. C. A.
Rosetti, nr. 12-14 și str. A.
Panu. Relații la telefon 0758.
046. 130 și 0740. 993. 747.
Închiriez cameră în apartament
de 3 camere, liberă de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilități incluse. 0743. 953. 040.
Ofer spre închiriere
apartament cu două camere,
complet mobilat și utilat,
Centru, strada Lăpușneanu.
Chiria: 300 euro pe
lună+garanție. Tel 0743. 134.
260.
Persoană juridică, caut spre
închiriere spațiu comercial cu
suprafața între 60-100 mp la
stradă, pentru destinație
FARMACIE. Telefon: 0730.
108211 sau 0736. 302354.
Închiriez o cameră într-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Preț: 100 euro+garanție
cu toate utilitățile incluse.
Detalii la telefon: 0743. 953.
040.
Oferim spre inchiriere două
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuință sau birouri,
parțial mobilate, parter, aprox.
85 mp fiecare, cu gradină în
față, zonă rezidențială. Tel.
0745. 096992.
ÎNCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULĂ
8X4. RELAȚII LA: 0743. 408711.
Societate comercială oferă
spre închiriere spațiu pentru
activități de birouri/servicii/
producție în suprafața de 208
mp situat în Iași, str.
Clopotari, nr. 11, bloc 628,
parter. Relații la adresa e-mail:
gastrostaris@yahoo.com.
Închiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Piața Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758. 250406.

LOCURI DE MUNCĂ
Agent de securitate, 8 clase, fără
experiență precizată, AKYLE
SECURITY SRL. Relații la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii
fără experiență precizată, STEFAN
SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.

ANUNȚURI
Agent de turism, studii superioare
în domeniu / cunoștințe operare
pc / limba engleză, EUROPA
TRADE SRL. Relații la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4.
Agent servicii clienți, studii
superioare, limba
germană/spaniolă/franceză/italia
nă, olandeză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Relații la:
0757564267, STR.RAMPEI
NR.9A.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL, Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Analist, studii superioare,
experiență 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist financiar, studii
superioare, experiență 1 an, limba
franceză, germană, engleză
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist servicii client, studii
superioare, experiență 1 an, limba
franceză, germană, engleză
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Asistent social, studii superioare,
fără experiență precizată,
FUNDATIA PAPADIA. Relații la:
0758059079;
papadia@gmail.com,
Cameristă hotel, studii liceale,
absolvent, persoană peste 45 ani,
grup vulnerabil, CON TED
COMPANY SRL. Relații
la:0332/408692;
tehnictedconstruct@yahoo.com.
Cameristă hotel, fără studii și
experiență precizate, HOTEL
TERRA IASI SRL. Relații la:
0754087783; 0764271180;
0744881603;
hotelterra@yahoo.com.
Casier, studii medii, cu experiență,
SYMCO&STAR SRL. Relații la:
0741229759, Sos.Nicolina.
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spedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.
Confecționer, studii
medii/generale cu experiență 3
ani, KATTY FASHION SRL. Relații
la: 0752139210
manager.kf@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.57.
Confecționer asamblor articole
din textile, fără studii și
experiență precizate, CONFECȚII
INTEGRATE MOLDOVA SRL IASI.
Relații la: 0232/415793;
0232/415792; tpopa@cimiasi.ro,
STR.BUCIUM NR.34.
Confecționer asamblor articole
din textile, 8 clase, experiență 2
ani, MAXWELL TEXTILES SRL.
Relații la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.
Confecționer ansamblor articole
din textile, fără studii precizate,
experiență min 5 ani, RUL
FASHION WORLD SRL. Relații la:
738821068;
entinaduliche@yahoo.com,
p.papavasileiov20@gmail.com.
Confecționer prelucrător în
industria textilă, studii medii, fără
experiența precizată, LEAR
CORPORATION ROMANIA SRL.
Relații la: 0372/620416;
ofocea@lear.com;
vnechifor@lear.com, Com.Letcani
Nr.1113.
Consilier juridic, studii superioare,
cunoașterea unei limbi de
circulație internațională nivel
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare
promoția 2021, limba engleză
mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR MICI
SI MIJLOCII. Relații la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51 C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
abs.promoția 2021, limba engleză
mediu, operare pc, SPIN GROUP &
HR SRL.Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
experiență 3 ani, TERMO-SERVICE
SA. Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI, NR.8.

Casier, studii liceale, experiență 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.

Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experiența 6
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Relații la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturide voi.ro,
Com.Miroslava, Str.Bazinelor Nr.5.

Conducător auto transport rutier
de mărfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL. Relații la:
0372653801; office@htr-

Contabil, școală postliceală,
absolvent 2021/peroană peste 45
ani, OLD SCHOOL CLEANING SRL.
Relații la: 0766738979;
contact@techwash.ro.

Contabil junior, studii superioare,
cunostințe operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc, experiență
5 ani, limba engleza mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL,
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Controlor calitate, studii medii; cu
experiență min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Controlor calitate în confecții,
studii medii/generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Croitor, fără studii și experiență
precizate, ECO CLEANING LINE
SRL. Relații la: 0751335630;
ecocleaningline@yahoo.com,
SOS.PACURARI NR.14, BL.557,
PARTER.
Curier, fără studii și experiență
precizate, PREMIUM DELIVERY
CONCEPT SRL. Relații la:
0743774969
cosmingaina.pdc@gmail.com,
IASI, STR. CIRESICA, NR.6.
Curier, școală generală, fără
experiență precizată. SMART
PROCENT SRL. Relații la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.
Dulgher, școală profesională, curs
calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Dulgher, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Curier, studii medii, absolvent
2021/persoana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relații
la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
Dulgher, fără studii și experiență
precizate, SPIROCA SA. Relații la:
0232/231950; 0232/233620;
office@spiroca.ro,SOS.TOMESTI
KM.1.
Electrician, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Electrician întreținere și reparații,
CT PRESTATOR SRL. Relatii la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electrician întreținere și reparații,
studii medii; cu experiență min 3

<8

ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Relații la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasă tensiune, studii
medii fără experiență precizată,
STEFAN SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasa tensiune, CT
PRESTATOR SRL. Relații la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electromecanic, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL. Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Expert contabil, studii superioare,
limba engleză avansat, programe
gestiune contabilă,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL.
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Expert legislația muncii, absolvent
curs expert legislația muncii,
limba engleză, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL. Relații la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Facturist, studii medii, absolvent
promoția 2021, DARIF CLEAR
SRL. Relații la: 0722614719;
darifgrup@yahoo.com.
Femeie de serviciu, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Femeie de servicu, fără studii și
experiență precizate,
CONSULTMED SRL. Relații la:
andrei@consultmed.ro,
STR.CANTA NR.49, BL.520, ETJ.4,
AP.2.
Fierar betonist, școală
profesională, curs calificare, DAS
SRL, Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Fierar betonist, fără studii
precizate, cu experiență, INBIT
SRL. Relații la: 0232/276286;
0743246248, STR.SOROGARI
NR.24.
Fierar betonist, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, studii superioare,
cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Relații la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
SA. Relații la: 0232/231950;
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0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
Fochist, fără studii și experiență
precizate, CONFECTII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro.
Inginer CCIA, studii superioare, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer CCIA, studii superioare,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Relații
la: 0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer confecții tricotaje, studii
superioare, fără experiență
precizată, KATTY FASHION SRL,.
Relații la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Inginer constructii ccia, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer energetician, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer instalații, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Ingrijitor cladiri, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Instalator, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Instalator rețele termice, studii
tehnice, experiență 3 ani, CASA
AUTO SRL. Relații la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.
Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL.Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Lăcătuș, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
SRL.Relații la:
0232/262622;0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

Lăcătuș confecții metalice, școală
profesională/curs calificare, fără
experiență precizată, DAS SRL.
Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Lăcătuș mecanic, studii medi; cu
experiență min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.

SA. Relații la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.co
m, COM.MIROSLAVA.
Manipulant marfă, studii medii, cu
experiență, SYMCO&STAR SRL.
Rela]ii la: 0741229759, Sos.
Nicolina.
Mașinist benzi transportoare,
cursuri de specialitate, experiență
3 ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro.

Lăcătuș mecanic, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
S.A. Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.

Mașinist masini pentru
terasamente, cursuri de
specialitate, experiența 3 ani,
TERMO-SERVICE SA. Relații la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.

Lucrător gestionar, școală
profesională, fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.

Mecanic utilaj, scoala
profesionala, experiență 2 ani,
MEDCONSULT SERVICES SRL.
Relații la: 0745607280, ALEEA
CIMITURUL EVREESC NR.2.

Lăcătuș mecanic, cururi de
specialitate, fără experiență
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Lucrator pentru salubrizare, fără
studii și experiență precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Relații
la: 0759137189;
office@sabcont.ro.
Macaragiu pentru macarale,
școală profesională atestat iscir,
fără experiență precizată, DAS
SRL. Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Librar, studii umaniste, experiență
1 an, SEDCOM LIBRIS SA. Relații
la: 0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro.
Magaziner, studii medii/generale
cu experiență 1 an, KATTY
FASHION SRL. Relații la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI, NR.57.
Maistru în industriile textile,
pielărie, studii medii/ generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI, NR.57.
Manager marketing, studii
superioare, absolvent
2021/peroana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relatii
la:0766738979;
contact@techwash.ro.
Manager proiect, studii
superioare, experienta 1 an, limba
germana, franceza, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Lucrător comercial, școală
generală fără experiență
precizată, PETRO SRL. Relații la:
0766973294;
catamistreanu@gmail.com.
Manipulant marfă, fără studii și
experiență precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY

NOTIFICĂRI
Reprezentanţii societăţii
comerciale: SC HAPPY HTH Srl-D
din municipiul Iași, str. Bistrita
nr.7, Camera 7, Parter, bl.B13,
ap.3, județul Iași dizolvată
conform Legii 31/1990 sunt
invitaţi să se prezinte la data de
10.10.2022 la sediul lichidatorului
judiciar din Iaşi, str. Frumoasa
nr.16, bl.639, sc.A, et.1. ap.1,
tel.074267139, tel/fax
0232241596, e-mail:
sandafilip@yahoo.com cu
documentele necesare
desfăşurării procedurii de
lichidare conform Legii 31/1990.
Creditorii societăţii comerciale
menţionate se pot înscrie la masa
credală prin adresarea unei cereri
de creanţă către lichidator judiciar
CI.I. Filip Sanda până la data de
10.10.2022.

LICITAȚII
PRO REORGANIZARE I.P.U.R.L,
proreorganizare@yahoo.com,
0740013964, sediu ales în
sat/com. Miroslava, strada
Constantin Langa nr. 40, parter,
jud. Iași, lichidator judiciar al
debitorului CAPO & CAPONE
S.R.L, organizează licitație publică
în zilele de 17.10.2022,
24.10.2022, 31.10.2022 si
07.11.2022, ora 12.00, pentru
bunuri mobile, constand în
mijloace fixe și alte echipamente
aflate în proprietatea S.C. CAPO &
CAPONE S.R.L. Prețul de pornire a
licitației, valoarea de piața este
de: 2.509,60 lei pentru Centrifuga
automata Tekasya, 27.000,00 lei
pentru cuptor Imoxtec, 2.307,20
lei pentru filtru apa, 1.753,60 lei
pentru masina de gatit pentru gaz
modular, 3.140,00 lei pentru
masina de taiat legume, 2.228,00
lei pentru televizor led Philips,
400,00 lei pentru spalator inox tip
dulap, 400,00 lei pentru chiuveta
spalat vase, 302,40 lei pentru
copertina terasa. Toate prețurile
sunt fără TVA. Ofertanții vor
depune la sediul procesual ales al

administratorului judiciar din
sat/com. Miroslava, strada
Constantin Langa nr. 40, parter,
jud. Iasi, cu cel puțin 24 de ore
înainte de data și ora de începere
a licitației (zi lucratoare), toate
documentele specificate în
publicația de vânzare. Accesul
direct la bunurile mobile oferite la
vânzare se face cu programare și
este condiționat de semnarea
unui Protocol de vizitare a
bunurilor mobile care cuprinde
clauze de confidențialitate. Pentru
programare ofertanții trebuie săși anunțe prin email:
proreorganizare@yahoo.com
intenția de vizualizare a bunurilor
mobile. Componenta și descrierea
activelor scoase la vânzare sunt
cuprinse în caietul de sarcini, care
se poate procura, contra cost, de
la sediul procesual ales al
lichidatorului judiciar PRO
REORGANIZARE IPURL din sat
Miroslava, com. Miroslava, strada
Constantin Langa nr. 40, parter,
jud. Iasi, în fiecare zi de luni până
vineri, orele 09.00 – 13.00, în
baza unei programari prealabile
(24 de ore). Relații suplimentare
se pot obține: PRO
REORGANIZARE IPURL,
proreorganizare@yahoo.com,
0740013964, sediu procesual ales
din sat/com. Miroslava, strada
Constantin Langa nr. 40, parter,
jud. Iași.
Primaria comunei Stolniceni
Prajescu, județul Iași organizează
în data de 28.10.2022, ora 11:00
Licitație publică deschisa în
vederea concesionarii unui număr
de 6 loturi (terenuri neproductive),
cu următoarele suprafețe: • LOT 1:
TEREN EXTRAVILAN – 161500
mp ; • LOT 2: TEREN EXTRAVILAN
– 231900 mp; • LOT 3: TEREN
EXTRAVILAN – 52000 mp; • LOT
4: TEREN EXTRAVILAN – 42148
mp; • LOT 5: TEREN EXTRAVILAN
– 220000 mp; • LOT 6: TEREN
EXTRAVILAN – 20000 mp;
Modalitatea prin care persoanele
pot intra în posesia unui exemplar
al caietului de sarcini: la cerere
contra cost – 50 lei, de la sediul
Primariei Comunei Stolniceni
Prajescu. Dată limită privind
solicitarea clarificărilor:
18.10.2022, ora 15.00. Data limită
de depunere a ofertelor:
26.10.2022, ora 09.00. Alte detalii
și informații puteți solicita la
numărul de telefon: 0232.711350,
sau prin e.mail
primarie@stolniceni.ro .

PIERDERI
Pierdut legitimație de student pe
numele PETRILĂ MARIAN
ADRIAN, emis de Universitatea de
Științele Vieții "Ion Ionescu de la
Brad" Iași. Se declară nulă.
Pierdut legitimație reducere
transport pe numele MAZILU
TEOFANA ANDREEA, emis de
Universitatea de Medicina și
Farmacie Grigore T. Popa Iași,
Facultatea de Farmacie. Se
declară nulă.

EXPRES
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Piromanul din Nicolina vrea să scape de arest! După ce a
incendiat fără motiv o motocicletă, are nevoie de libertate
La scurt timp după ce a fost arestat preventiv
pentru 30 de zile, Ion Olaru a contestat decizia judecătorilor. După ce a incendiat fără motiv o motocicletă, bărbatul vrea să fie liber. Pe 29
septembrie, Ion Olaru se afla în zona Nicolina
lângă peco Mol. A observat o motocicletă parcată
lângă Grădinița Longavit și, fără niciun motiv, i-a
dat foc . Incendiul s-a manifestat violent, iar vehiculul a fost distrus în totalitate. Proprietarul sa ales cu o pagubă de câteva mii de euro. Pe fir au
intrat polițiștii ieșeni care, într-un timp record, lau identificat pe autor. Acesta se numește Ion
Olaru și este din Iași. Bărbatul nu se cunoștea cu
proprietarul și se pare că nu a avut o explicație în
fața anchetatorilor. Oamenii legii au vrut să îi dea
o lecție piromanului de ocazie, așa că l-au reținut
pentru 24 de ore.

Ion Olaru, piromanul din Nicolina, a
fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Și judecătorii ieșeni au considerat că Ion Olaru
poate fi un pericol public, de aceea l-au arestat
preventiv pentru 30 de zile. „Polițiștii Serviciului
de Investigații Criminale Iași au identificat un bărbat din municipiul Iași, bănuit de comiterea infracțiunii de distrugere. Acesta a fost reținut
pentru 24 de ore. Din cercetări a rezultat faptul
că, la data de 29 septembrie a.c., acesta ar fi in-

Bursa bârfelor

Profa porno se întoarce.
Îi plac bărbățeii căsătoriți
Începem rubricuța prin a face doar un mic
comentariu despre mesajul de pe chiloțeii profei
porno de la școala Alecu. Acesta a fost scris în
engleză și ne-am tot întrebat ce fel de mesaj
transmite ea noii generații? Că e bine să ne vindem la străini? Sâc. În fine, altele sunt subiectele
de interes pe care vrem să le dezbatem. Babele
au aflat noi detalii despre Morărița, profa porno
de la școala Alecu a lui Ruso. Pe lângă recitalul
pe care l-a dat în momentul în care a defilat cu
chiloțeii la vedere printre minori, profa cică s-a
supărat tare de tot pe poza făcută și a considerat
că e musai să cheme părinții pe la ședințe ca să
vadă care e sursa nesimțirii. Babele i-ar spune

cendiat o motocicletă parcată în fața unui imobil
din municipiul Iași. Pe parcursul cercetărilor, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași, cu
sprijinul celor din cadrul Secției nr. 6 Poliție Iași și
al luptătorilor S.A.S. Iași, au efectuat o percheziție
domiciliară, fiind ridicate mijloace materiale de
probă. În baza probatoriului administrat în cauză,
la data de 1 octombrie a.c., bărbatul a fost reținut
și introdus în Arestul I.P.J. Iași. Ulterior, acesta a
fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași, instanța dispunând
arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.
că sursa nesimțirii este comportamentul neadecvat pe care îl are în unitatea de învățământ,
dar considerăm că directoarea s-ar supăra dacă
am vorbi în așa hal față de protejată. Cică profa
porno are susținere puternică din partea ei. Lăsând la o parte ținutele kitsch și pline de mesaje
subliminale pe care crede profa porno că le
poartă, o altă bâzâială a ajuns la urechea bătrână
a babelor. Cică profa face ochi frumoși bărbaților
luați și mai că ar încinge o paranghelie. Acum,
deh, să ne fie cu iertare, dar pare că femeia vrea
să se facă remarcată prin toate pozițiile. Babele
nici nu mai știu cum mai merge dragostea în vremurile astea tulburi, dar știu că doamne-doamne
vede orice destrăbălare. Sunt multe de spus despre profa porno, despre comportamentul ei, dar
mai multe, în edițiile viitoare.

Începe marea bătaie pe
posturile din instituții
Rubrica continuă cu o informație despre o
chestiune care se va întâmpla în perioada următoare pe la două instituții pline de finanțiști și vamaioți. Se pregătesc mai multe concursuri, se
scot o grămadă de posturi de toate felurile. Pe
linii de partid deja a început încălzirea. Atât liberalii, cât și pesediștii au de plătit multe datorii,
trebuie să pună pe funcție pilele unor indivizi
care au cotizat la cele două partide. Și ce dacă
va fi concurs? Posturile astea se iau cu subiecte

Riscă să stea ani grei
în spatele gratiilor
Dacă va fi găsit vinovat, Ion Olaru ar putea
ajunge în spatele gratiilor pentru o perioadă mai
lungă de timp. Trebuie precizat faptul că acesta
mai este cercetat într-un dosar penal pentru că a
condus un autovehicul pe drumurile publice, fiind
sub influența băuturilor alcoolice. Acest nou
dosar îl duce mai aproape de pușcărie pe individul
devenit piroman peste noapte. Rămâne de văzut
ce vor decide magistrații în ceea ce îl privește pe
Ion Olaru, piromanul din Nicolina.
Lucian SAVA

servite, se mai greșește o virgulă, nu se dorește
un zece curat. Babele au consultat niște notițe
mai vechi și au găsit o listă cu vreo 20 de nume
numai în târg. Ăia săracii sunt vai de capul lor,
dar miezul este cine-i susține. La timpul potrivit,
informațiile vor ajunge la gazeta bâzâitoare care
va da pe goarnă toată tărășenia. Până atunci, puțintică răbdare...

Cum s-a băgat doamna Scroter într-un
scandal cu o moldoveancă pălmuită
Babele bârfitoare încheie rubrica cu una despre doamna chiloților românești, madam Scroter, aia care are și interese imobiliare prin târg.
Madam Scroter are un nepoțel care obișnuiește
să mai pocnească gagicele, ca să arate și el cât
este de umflat. Așa a făcut și cu o moldoveancă
ce a fugit cât a putut de tare, dar nu până nu i-a
făcut rost de un dosar penal pentru că nu a păstrat distanța. Când a văzut că treaba e nasoală,
nepoțelul s-a dus la Scroter să-l ajute. Unsă cu
toate alifiile pentru ciuperci și negi, Scroter a
chemat-o pe moldoveancă la judecată, ocazie cu
care i-a promis o carieră de dizainăr de chiloți,
veste ce a bucurat-o. Dar timpul a trecut, iar moldoveanca s-a prins că e cam țeapă. Acum, dosarul penal a rămas, babele nu știu cum va rezolva
Scroter și treaba asta. Babele vor urmări subiectul și vor ține cititorii la curent...

